
ТРУДОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО 

ТРУДОВІ ПРАВА ГРОМАДЯН УКРАЇНИ. ЗАКОНОДАВСТВО 
ПРО ПРАЦЮ 

Право громадян України на працю, – тобто на одержання ро-
боти з оплатою праці не нижче встановленого державою мініма-
льного розміру, – включаючи право на вільний вибір професії, 
роду занять і роботи, забезпечується державою.  

Працівники мають право  
 на відпочинок відповідно до законів про обмеження робочого 

дня та робочого тижня і про щорічні оплачувані відпустки,  
 на здорові і безпечні умови праці,  
 на об'єднання в професійні спілки та на вирішення колектив-

них трудових конфліктів (спорів) у встановленому законом 
порядку,  

 на участь в управлінні підприємством, установою, організаці-
єю, на матеріальне забезпечення в порядку соціального стра-
хування в старості, а також у разі хвороби, повної або частко-
вої втрати працездатності,  

 на матеріальну допомогу в разі безробіття,  
 на право звернення до суду для вирішення трудових спорів 

незалежно від характеру виконуваної роботи або займаної по-
сади, крім випадків, передбачених законодавством,  

 ін. права, встановлені законодавством. 
Трудові правовідносини – це відносини, які формуються між пра-
цівником і власником чи його уповноваженим і базуються на 
змісті трудового договору. 
Характерні ознаки трудових правовідносини: 
 одним із учасників правовідносин є працівник, який особистою 
працею виконує свої обов’язки, включаючись до складу колек-
тиву підприємства, організації чи установи; 

 відповідно до суспільного поділу праці предметом зобов’язань 
працівника є виконання ним певної трудової функції в середині 
кооперації праці; 

 праця виконується в умовах певного правового режиму, праців-
ник підкоряється внутрішньому трудовому розпорядку, який ви-
значає умови спільної діяльності всіх працівників. 

Основний нормативний акт трудового права – Кодекс законів про 
працю (КЗпП) (10.12.1971 р.) із змінами та доповненнями. 

УМОВИ Й ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ НА РОБОТУ. КОНТРАКТ 
Трудова дієздатність настає з 16-річного віку. 
У виняткових випадках, за попередньою згодою одного з батьків, 
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трудовий договір може бути укладений з неповнолітнім, якому 
виповнилося 15 років. 
Трудовий договір – угода між працівником і власником підпри-
ємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи 
фізичною особою, за якою працівник зобов'язується виконувати 
роботу, визначену цією угодою, з дотриманням внутрішнього 
трудового розпорядку, а власник підприємства, установи, органі-
зації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов'язуєть-
ся виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умо-
ви праці, необхідні для виконання роботи. 

Зміст трудового договору – права і обов'язки сторін. Працівник 
і власник (уповноважений ним орган) укладають угоду, в якій 
обумовлюється зміст (умови) договору. 
Умови договору: 
а) безпосередні (визначаються сторонами). Їх поділяють на: 

 необхідні – умови, без досягнення домовленості по яких до-
говір не буде укладений (місце роботи, спеціальність, квалі-
фікація, посада та розмір заробітної плати); 

 додаткові – такі умови, як випробування при прийнятті на 
роботу, сумісництво професій, соціально-побутові пільги 
(житло, дитячий садок, організація громадського харчування 
та інші). 

б) похідні – умови, що передбачені у законодавстві (охорона праці, 
матеріальна, дисциплінарна відповідальність та інші умови).  

Види трудового договору: 
безстроковий на визначений 

строк 
на час виконання 
певної роботи 

Строки трудового договору: 
 безстроковий – укладається на невизначений строк; 
 на визначений строк – встановлюється за погодженням сторін; 
 такий, що укладається на час виконання певної роботи. 

Трудовий договір укладається в усній і в письмовій формі. Доде-
ржання письмової форми є обов'язковим: 

 при організованому наборі працівників; 
 при укладенні трудового договору про роботу в районах край-

ньої Півночі і в місцевостях, прирівняних до них; 
 при укладенні контракту; 
 коли працівник наполягає на укладенні трудового договору в 

письмовій формі; 
 в ін. випадках, передбачених законодавством України. 

У разі укладення трудового договору між працівником і фізич-
ною особою фізична особа або за нотаріальним дорученням упов-
новажена нею особа повинна у тижневий строк з моменту фактич-
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ного допущення працівника до роботи зареєструвати укладений у 
письмовій формі трудовий договір у державній службі зайнятос-
ті за місцем свого проживання. 

Забороняється необґрунтована відмова у прийнятті на роботу. 
Будь-яке пряме або непряме обмеження прав чи встановлення 
прямих або непрямих переваг при укладенні, зміні та припиненні 
трудового договору залежно від походження, соціального і майно-
вого стану, расової і національної приналежності, статі, мови, 
політичних поглядів, релігійних переконань, членства у професій-
ній спілці чи іншому об’єднанні громадян, роду і характеру занять, 
місця проживання не допускається. 

При укладенні трудового договору вимагаються документи: 
 паспорт; 

 документ, що засвідчує рівень освіти; 
 трудова книжка. 

Якщо громадянин влаштовується на роботу вперше, то замість 
трудової книжки він повинен пред'явити довідку про останнє 
заняття: в містах – від житлово-експлуатаційних організацій, у 
сільській місцевості – від сільської Ради. 

При укладенні трудового договору забороняється вимагати від 
осіб, які поступають на роботу, відомості про їх партійну і націо-
нальну приналежність, походження, реєстрацію місця проживання 
чи перебування та документи, подання яких не передбачено зако-
нодавством. 

Укладення трудового договору оформляється наказом чи роз-
порядженням власника або уповноваженого ним органу про зара-
хування працівника на роботу. Якщо наказ не був виданий, але 
особа фактично приступила до роботи, то трудовий договір вважа-
ється укладеним. 

При укладенні трудового договору може бути обумовлене уго-
дою сторін випробування з метою перевірки відповідності праців-
ника роботі, яка йому доручається. Загальний строк випробування 
не може перевищувати 3-х місяців, а в окремих випадках, за пого-
дженням з відповідним виборним органом первинної профспілко-
вої організації, – 6 місяців. Строк випробування при прийнятті на 
роботу для робітників – 1 місяць. Якщо протягом строку випробу-
вання встановлено невідповідність працівника роботі, на яку його 
прийнято, власник або уповноважений ним орган протягом цього 
строку можуть розірвати трудовий договір. 

Випробування не встановлюється при прийнятті на роботу: 
 осіб, які не досягли 18 років; 
 молодих робітників після закінчення професійних, навчально-
виховних закладів; 
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 молодих спеціалістів після закінчення вищих навчальних за-
кладів; 

 осіб, звільнених у запас з військової чи альтернативної (невій-
ськової) служби; 

 інвалідів, направлених на роботу відповідно до рекомендації 
медико-соціальної експертизи. 

Контракт – це договір, укладений письмово, який встановлює 
права і обов'язки для обох сторін і обумовлює певні строки. Конт-
ракти як особлива форма трудового договору спрямовуються на 
забезпечення умов для ініціативності та самостійності працівника 
з урахуванням його індивідуальних здібностей і професійних 
навичок, підвищення взаємної відповідальності сторін, правову й 
соціальну захищеність працівника. 

В контракті передбачаються  
- строк його дії, - обов’язки й відповідальність сторін, 
- права сторін, - умови організації і оплати праці, 
- соціально-

побутові умови 
- інші умови, необхідні працівникові для 

виконання зобов’язань, 
- підстави припинення та розірвання контракту. 
Контракт набирає чинності з моменту його підписання сторона-

ми і може бути змінений тільки за згодою сторін. Контракт офор-
мляється у 2-х примірниках, що мають однакову юридичну силу, і 
зберігається у кожної із сторін контракту. 
Контракт може бути укладений на строк до 5-ти років (але не 

менше 1 року). Конкретний строк контракту визначається уго-
дою сторін. За 2 місяці до закінчення строку чинності контракту 
за угодою сторін він може бути продовжений або укладений на 
новий строк. 

Умови контракту не можуть погіршувати становище працівника, 
якого приймають (наймають) на роботу, порівняно з умовами, 
передбаченими чинним законодавством, угодами і колективним 
договором. 

Контракт повинен передбачати зобов’язання роботодавця щодо 
компенсації моральної та матеріальної шкоди, заподіяної пра-
цівникові у разі дострокового розірвання контракту: працівни-
ком – з причин невиконання чи неналежного виконання робо-
тодавцем зобов’язань, передбачених контрактом; роботодавцем 
– з підстав, не передбачених чинним законодавством та контра-
ктом. 

До початку роботи за укладеним договором власник або уповно-
важений ним орган зобов'язаний: 
 роз'яснити працівникові його права і обов'язки та проінформу-

вати під розписку про умови праці, наявність на робочому місці 
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небезпечних і шкідливих виробничих факторів та можливі нас-
лідки їх впливу на здоров’я працівника, пільги і компенсації за 
роботу в таких умовах; 

 ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового 
розпорядку та колективним договором; 

 визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необ-
хідними для роботи засобами; 

 проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої 
санітарії, гігієни праці та протипожежної охорони. 

Власник або уповноважений ним орган не має права вимагати 
від працівника виконання роботи, не обумовленої трудовим дого-
вором  

Трудова книжка є основним документом про трудову діяль-
ність працівника. Трудові книжки ведуться на всіх працівників, 
які працюють на підприємстві, в установі, організації або у фізич-
ної особи понад 5 днів. Трудові книжки ведуться також на позаш-
татних працівників при умові, якщо вони підлягають загальнообо-
в'язковому державному соціальному страхуванню. 

Працівникам, які стають на роботу вперше, трудова книжка 
оформляється не пізніше 5 днів після прийняття на роботу. До 
трудової книжки заносяться відомості про роботу, заохочення та 
нагороди за успіхи в роботі. 

Працівник повинен виконувати доручену йому роботу особисто 
і не має права передоручати її виконання іншій особі, за винятком 
випадків, передбачених законодавством. 

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР 
Колективний договір – угода, що укладається на підприємствах, 
в установах, організаціях незалежно від форм власності і господа-
рювання, які використовують найману працю і мають права юри-
дичної особи. Колективний договір може укладатися в структур-
них підрозділах підприємства в межах компетенції цих підрозді-
лів. 
Сторони колективного договору: 
1) власник або уповноважений ним орган; 
2) однією або кількома профспілковими чи ін. уповноваженими на 
представництво трудовим колективом органами, а у разі відсутно-
сті таких органів – представниками трудящих, обраними і уповно-
важеними трудовим колективом. 

Зміст колективного договору становлять взаємні зобов'язання 
сторін щодо регулювання виробничих, трудових, соціально-
економічних відносин.  

Питання, що становлять зміст колективного договору: 
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- зміни в організації виробництва і праці; 
- забезпечення продуктивної зайнятості; 
- нормування і оплати праці, встановлення форм, системи, розмі-

рів заробітної плати, ін. видів трудових виплат (доплат, надба-
вок, премій); 

- встановлення гарантій, компенсацій, пільг; 
- участь трудового колективу у формуванні, розподілі і викорис-

танні прибутку підприємства (якщо це передбачено статутом); 
- режим роботи, тривалість робочого часу і відпочинку; 
- забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслу-

говування, організації оздоровлення і відпочинку працівників; 
- гарантії діяльності профспілкової чи ін. представницьких орга-

нізацій трудящих  
- умови регулювання фондів оплати праці та встановлення міжк-

валіфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці; 
-  забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. 

Колективний договір може передбачати додаткові гарантії, соці-
ально-побутові пільги порівняно з чинним законодавством і уго-
дами. Забороняється включати до колективних договорів умови, 
що погіршують становище працівників порівняно з чинним зако-
нодавством, колективними договорами та угодами. 
Процес створення та укладення колективного трудового договору. 

1. Створення проекту. 
2. Використання примирних процедур для врегулювання 

розбіжностей під час ведення колективних переговорів 
3. Обговорення у трудовому колективі і винесення на роз-

гляд загальних зборів (конференції) трудового колективу. 
4. Схвалення проекту загальними зборами (конференцією) 

трудового колективу. 
5. Підписання уповноваженими представниками сторін не 

пізніше як через 5 днів з моменту його схвалення, якщо ін. не 
встановлено зборами (конференцією) трудового колективу. 

6. Реєстрація. 
Контроль за виконанням колективного договору, угоди прово-
диться безпосередньо сторонами, що їх уклали, чи уповноважени-
ми ними представниками. На осіб, які представляють власника або 
уповноважений ним орган чи профспілку або ін. уповноважені 
трудовим колективом органи, і з вини яких порушено чи не вико-
нано зобов'язання щодо колективного договору (угоди), наклада-
ється штраф до від 50 до 100 неоподатк. мінімумів доходів грома-
дян, і вони також несуть дисциплінарну відповідальність аж до 
звільнення з посади. 
Порядок реєстрації колективного договору. 
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Колективні договори 
 галузеві  регіональні 

підлягають  
 підвідомчій реєстрації Міністерством праці України; 
 реєстрації місцевими органами державної виконавчої влади. 

Колективний договір набирає чинності  
 з дня його підписання представниками обох сторін  
 або з дня, зазначеного у ньому.  

Після закінчення строку дії колективний договір продовжує діяти 
до того часу, поки сторони не укладуть новий або не переглянуть 
чинний, якщо інше не передбачено договором. 

Колективний договір зберігає чинність у разі зміни складу, 
структури, найменування уповноваженого власником органу, від 
імені якого укладено цей договір, а також у разі реорганізації під-
приємства, організації установи, але протягом строку, на який його 
укладено, або може бути переглянутий за згодою сторін. 

У разі ліквідації підприємства колективний договір діє протягом 
усього строку проведення ліквідації. 

Положення колективного договору поширюється на всіх пра-
цівників підприємства, організації, установи незалежно від того, чи 
є вони членами профспілки, і є обов'язковими як для власника або 
уповноваженого ним органу, так і для працівників підприємства, 
організації, установи. 

РОБОТА ЗА СУМІСНИЦТВОМ. ПЕРЕВЕДЕННЯ НА ІНШУ 

РОБОТУ 
Сумісництво – виконання працівником, крім своєї основної, ін. 
регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового договору у 
вільний від основної роботи час на тому ж або на іншому підпри-
ємстві, в установі, організації, або у громадянина (підприємця, 
приватної особи) по найму. 

Для роботи за сумісництвом згоди власника або уповноваженого 
ним органу за місцем основної роботи не потрібно. Обмеження на 
сумісництво можуть запроваджуватися лише щодо 
 працівників окремих професій та посад, зайнятих на важких 

роботах і на роботах з шкідливими або небезпечними умовами 
праці, додаткова робота яких може призвести до наслідків, що 
негативно позначаться на стані їхнього здоров’я та безпеки 
виробництва; 

 осіб, які не досягли 18 років, та вагітних жінок. 
Керівники державних підприємств, установ, організацій, їхні за-
ступники, керівники структурних підрозділів державних підпри-
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ємств, установ, організацій (цехів, відділів, лабораторій тощо) та 
їхні заступники не мають права працювати за сумісництвом (за 
винятком наукової, викладацької, медичної і творчої діяльності). 

Працівник, якого приймають на роботу за сумісництвом на інше 
підприємство, в установу, організацію, повинен пред'явити влас-
нику або уповноваженому ним органу паспорт. Запис у трудову 
книжку відомостей про роботу за сумісництвом проводиться за 
бажанням працівника за місцем основної роботи. Відпустка на 
роботі за сумісництвом надається одночасно з відпусткою за осно-
вним місцем роботи. 

Оплата 
 праці сумісників  відпустки чи виплата компенсації 

за невикористану відпустку 
здійснюється за факти-
чно виконану роботу 

проводиться сумісникам відповідно 
до чинного законодавства. 

Переведення на іншу роботу бувають постійними і тимчасови-
ми. Згода працівника потрібна лише при постійних переведеннях і 
повністю залежить від розсуду працівника. Якщо працівник від-
мовився від запропонованого йому переведення, ніхто не має 
права вимагати від нього пояснення причин такої відмови.  

Власник або уповноважений ним орган має право переводити 
працівника на строк до 1 місяця на іншу роботу, не обумовлену 
трудовим договором, без його згоди, якщо вона не протипоказана 
працівникові за станом здоров'я, лише для відвернення або ліквіда-
ції наслідків 

 для відвернення або ліквідації наслідків стихійного лиха, 
епідемій, епізоотій, виробничих аварій, а також ін. обставин, 
які ставлять або можуть поставити під загрозу життя чи но-
рмальні життєві умови людей. 

У цих випадках забороняється тимчасове переведення на ін. робо-
ту вагітних жінок, жінок, які мають дитину-інваліда або дитину 
віком до 6 років, а також осіб віком до 18 років без їх згоди 

Простій – це зупинення роботи, викликане відсутністю органі-
заційних або технічних умов, необхідних для виконання роботи, 
невідворотною силою або ін. обставинами. 

У разі простою працівники можуть бути переведені за їх згодою 
з урахуванням спеціальності і кваліфікації на ін. роботу на тому ж 
підприємстві, в установі, організації на весь час простою або на ін. 
підприємство, в установу, організацію, але в тій самій місцевості 
на строк до 1 місяця. 

Відмова без поважних причин від тимчасового переведення на 
ін. роботу в разі виробничої потреби чи простою вважається по-
рушенням трудової дисципліни. 
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ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ З ІНІ-
ЦІАТИВИ ПРАЦІВНИКА 
Підставами припинення трудового договору є: 
1) угода сторін; 
2) закінчення строку, крім випадків, коли трудові відносини фак-

тично тривають і жодна з сторін не поставила вимогу про їх 
припинення; 

3) призов або вступ працівника на військову службу, відправ-
лення на альтернативну (невійськову) службу; 

4) розірвання трудового договору з ініціативи працівника; 
5) розірвання трудового договору з ініціативи власника або 

уповноваженого ним органу); 
6) розірвання трудового договору на вимогу профспілкового 

органу чи ін. уповноваженого на представництво трудовим 
колективом органу; 

7) переведення працівника, за його згодою на ін. підприємство, 
в установу, організацію або перехід на виборну посаду; 

8) відмова працівника від переведення на роботу в ін. місцевість 
разом з підприємством, установою, організацією, а також ві-
дмова від продовження роботи у зв'язку із зміною істотних 
умов праці; 

9) набрання законної сили вироку суду, яким працівника засу-
джено до позбавлення волі або до ін. покарання, яке виклю-
чає можливість продовження даної роботи; 

10) підстави, передбачені контрактом.  
Зміна підпорядкованості підприємства, установи, організації не 

припиняє дії трудового договору. У разі зміни власника підприєм-
ства, а також у разі його реорганізації дія трудового договору 
працівника продовжується. 

1. Працівник, який уклав трудовий договір на не визначений 
строк, має право його розірвати за власним бажанням, попередив-
ши про це власника письмовою заявою за 2 тижні (юридична 
підстава звільнення). До закінчення строку попередження праців-
ник має право відкликати свою заяву, за винятком випадків, коли 
на його місце вже було запрошено іншого працівника за переве-
денням. За наявності поважних причин договір розривається в 
строк, про який просить працівник. 

Після закінчення цього строку керівник зобов'язаний видати на-
каз про звільнення працівника, повернути йому трудову книжку, в 
якій записати причину звільнення, і провести розрахунок. 

 При розірванні трудового договору з поважних причин (напри-
клад, в зв'язку з переїздом в іншу місцевість; вступ до навчального 
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закладу; вихід на пенсію та ряд інших) керівник підприємства 
повинен розірвати договір у строк, про який просить працівник. 

Працівник має право у визначений ним строк розірвати трудо-
вий договір за власним бажанням, якщо власник або уповноваже-
ний ним орган не виконує законодавство про працю, умови колек-
тивного чи трудового договору 

2. Якщо працівник уклав трудовий договір на визначений строк, 
то керівник не зобов'язаний звільняти працівника за власним ба-
жанням навіть після подання ним заяви і закінчення двотижневого 
строку. Існує правило, що до закінчення строку договору він може 
бути розірваний на вимогу працівника лише в разі: 

 хвороби працівника; 
 його інвалідності; 
 якщо керівник порушує трудове законодавство. 

Якщо між працівником і керівником з цього приводу виникає спір, 
то його вирішує комісія по трудових спорах підприємства або суд. 
Керівник підприємства має право звільнити працівника, якщо 
закінчився строк трудового договору. Закінчення строку договору 
є юридичною підставою його припинення. Якщо строк договору 
закінчився і працівник не був звільнений, то вважається, що він 
тепер буде працювати за договором на невизначений строк. 

Звільнення працівника під примусом, погрозами, або з пору-
шенням чинного законодавства може бути оскаржене у судовому 
порядку. 

ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ З ІНІ-
ЦІАТИВИ ВЛАСНИКА АБО УПОВНОВАЖЕНОГО НИМ ОР-
ГАНУ 
Юридичні підстави звільнення працівника з ініціативи власника 
або уповноваженого ним органу (випадки, коли працівник не 
бажає звільнятися з роботи, але на такому звільненні наполягає 
керівник підприємства) передбачені ст. ст. 40 і 41 Кодексу законів 
про працю України. 
Розірвання трудового договору за ініціативою власника чи ним 
уповноваженого органу допускається у таких випадках: 

 зміни в організації виробництва і праці (у тому числі й скоро-
чення чисельності штату працівників); 

 невідповідність посаді або виконуваній роботі через недостат-
ню кваліфікацію чи за станом здоров’я (перш, ніж звільнити 
працівника власник зобов'язаний запропонувати йому на тому 
ж підприємстві іншу роботу, якщо вона є); 

 систематичне невиконання працівником без поважних причин 
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обов’язків, якщо до нього раніше вживалися заходи дисциплі-
нарного або громадського покарання; 

 прогул (у тому числі відсутність на робочому місці більше 3-х 
годин протягом робочого дня) без поважних причин; 

 невихід на роботу впродовж 4-х місяців підряд через хворобу, 
якщо не встановлено ін. строк; 

 поновлення на роботі того, хто раніше виконував цю роботу; 
 поява на роботі у нетверезому стані, у стані наркотичного або 

токсичного сп’яніння; 
 крадіжка за місцем роботи державного чи громадського майна, 

встановленого вироком суду, що набрав законної сили, чи пос-
тановою органу, до компетенції якого входить накладення ад-
міністративного стягнення або застосування заходів громадсь-
кого впливу. 

Для окремих категорій працівників в КЗпП передбачені додаткові 
підстави для звільнення за ініціативою власника: 

 за одноразове грубе порушення трудових обов’язків керівни-
ком підприємства, установи, організації всіх форм власності 
(філіалу, представництва, відділення та ін. відокремленого 
підрозділу); його заступниками, головним бухгалтером підпри-
ємства, установи, організації, його заступниками, а також служ-
бовими особами митних органів, державних податкових інспек-
цій, яким присвоєно персональні звання, і службовими особами 
державної контрольно-ревізійної служби та органів державного 
контролю за цінами; 

 винних дій керівника підприємства, установи,організації, внаслі-
док чого заробітна плата виплачувалася несвоєчасно або в розмі-
рах, нижчих від установленого законом розміру мінімальної за-
робітної плати; 

 винних дій працівника, який безпосередньо обслуговує грошові, 
товарні або культурні цінності, якщо ці дії дають підстави для 
втрати довір'я до нього з боку власника або уповноваженого ним 
органу; 

 вчинення працівником, який виконує виховні функції, амораль-
ного проступку, не сумісного з продовженням даної роботи. 

За загальним правилом для звільнення працівників з ініціативи 
власника або уповноваженого ним органу необхідна згода проф-
спілкового комітету підприємства, якщо працівник, якого звіль-
няють, є членом профспілки. Якщо профком не дасть згоди, то 
керівник не має права розірвати з працівником трудовий договір. 
Розірвання трудового договору за ініціативою власника не потре-
бує згоди профспілкового органу у таких випадках: 
— ліквідація підприємства; 
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— працівник не витримав випробувального строку; 
— звільнення з суміщуваної роботи у зв'язку з прийняттям на роботу 
ін. працівника, який не є сумісником, а також у зв'язку з обмеження-
ми на роботу за сумісництвом, передбаченими законодавством з 
роботи за сумісництвом; 
— поновлення на роботі попереднього працівника; 
— звільнення працівника, який не є членом первинної профспілкової 
організації, що діє на підприємстві, в установі, організації; 
— звільнення з роботи, де відсутня профспілкова організація; 
— звільнення керівника, його заступників, головного бухгалтера, 
його заступників, а також службових осіб митних органів, дер-
жавних податкових інспекцій, яким присвоєно персональні 
звання, і службових осіб державної контрольно-ревізійної служ-
би та органів державного контролю за цінами; керівних праців-
ників, які обираються, затверджуються або призначаються на 
посади державними органами, органами місцевого та регіональ-
ного самоврядування, а також громадськими організаціями та ін. 
об'єднаннями громадян; 
— звільнення працівника, який вчинив за місцем роботи розкра-
дання (в тому числі дрібне) майна власника, встановлене виро-
ком суду, що набрав законної сили, чи постановою органу, до 
компетенції якого входить накладення адміністративного стяг-
нення або застосування заходів громадського впливу. 
 ін. випадки, передбачені законодавством. 

При звільненні в зв’язку із змінами в організації виробництва і 
праці, в тому числі ліквідації, реорганізації або перепрофілювання 
підприємства, скорочення чисельності або штату працівників 
керівник зобов'язаний попередити працівника про наступне звіль-
нення за скороченням штатів (чисельності) не пізніше як за 
2 місяці і одночасно запропонувати йому ін. роботу (посаду) на 
тому ж підприємстві. Звільнення в даному випадку вважається 
правильним, якщо працівник відмовився перейти на ін. роботу 
(посаду) або ін. роботи на підприємстві не було. Працівникові 
після звільнення виплачується вихідна допомога в розмірі серед-
нього заробітку за перший місяць, а за певних умов (реєстрація в 
службі зайнятості) заробіток в тому ж розмірі за другий і третій 
місяць. 

При скороченні чисельності чи штату працівників переважне 
право на залишення на роботі надається працівникам з більш ви-
сокою кваліфікацією і продуктивністю праці. За рівних продукти-
вності праці і кваліфікації перевага в залишенні на роботі нада-
ється певним категоріям працівників (ст. 42 КЗпП України): 
 сімейним – при наявності 2-х і більше утриманців; 
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 особам, в сім'ї яких немає ін. працівників з самостійним заробіт-
ком; 

 працівникам з тривалим безперервним стажем роботи на даному 
підприємстві; 

 працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах без 
відриву від виробництва; 

 винахідникам і раціоналізаторам та ряду ін. 
За підставами невиходу на роботу протягом більш, як чотирьох 

місяців підряд внаслідок тимчасової непрацездатності, не рахуючи 
відпустки по вагітності і родах, слід мати на увазі, що за хворими 
на туберкульоз місце роботи зберігається 12 місяців. За працівни-
ками, які втратили працездатність внаслідок трудового каліцтва 
або професійного захворювання, місце роботи зберігається до 
відновлення працездатності або встановлення групи інвалідності. 
Не допускається звільнення з ініціативи власника працівників під 
час їх хвороби або перебування у відпустці. 

РОБОЧИЙ ЧАС 
Робочий час – це час, встановлений законом або угодою сторін, 
впродовж якого працівник зобов'язаний виконувати обумовлену 
трудовим договором роботу. 
Види робочого часу: 

Нормальний 
максимальна тривалість робочого часу – 40 годин на тиждень 
Скорочений 
 для осіб віком до 18 років: 
 для працівників віком від 16 до 18 років – 36 год. на тиж-

день; 
 для осіб віком від 15 до 16 років (учнів віком від 14 до 15 

років, які працюють в період канікул) – 24 год. на тиж-
день;  

 для учнів, які працюють протягом навчального року у ві-
льний від навчання час, – не перевищує половини макси-
мальної тривалості робочого часу для осіб відповідного 
віку; 

 для працівників, зайнятих на роботах з шкідливими умовами 
праці, – не більше як 36 год. на тиждень; 
 для окремих категорій працівників (учителів, лікарів та ін.); 
 для жінок, які мають дітей віком до 14 років або дитину-
інваліда (може встановлюватися за рахунок власних коштів на 
підприємствах і в організаціях); 
 для деяких категорій інвалідів. 
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Неповний 
 для тих, хто бажає працювати, але не може працювати повний 
робочий день в силу обставин (н., жінки, які мають малолітніх 
дітей); 
 особи з обмеженою працездатністю; особи, зайняті доглядом 
за хворим членом сім’ї відповідно до медичного висновку); 
 оплата праці при неповному робочому тижні проводиться 
пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виробітку; 
 тривалість неповного робочого дня або тижня не повинна 
бути меншою, ніж половина нормальної тривалості робочого 
дня; 
 встановлюється за угодою (погодженням) між працівником і 
власником або уповноваженим ним органом. 

При 6-денному робочому тижні тривалість щоденної роботи не 
може перевищувати: 
7 годин при тижневій нормі 40 годин; 
6 годин при тижневій нормі 36 годин; 
4 години при тижневій нормі 24 години. 
При 5-денному робочому тижні з 2 вихідними днями тривалість 
щоденної роботи (зміни) визначається правилами внутрішнього 
трудового розпорядку або графіками змінності, які затверджує 
власник або уповноважений ним орган за погодженням з профспі-
лковим комітетом підприємства, установи, організації з додержан-
ням установленої тривалості робочого тижня. 

Напередодні святкових і неробочих днів тривалість роботи пра-
цівників, скорочується на 1 годину. Напередодні вихідних днів 
тривалість роботи при шестиденному робочому тижні не може 
перевищувати 5 годин. 
Різновиди робочого часу: 

нічний час – 
з 22 до 5 години 
ранку. 

Час на надурочних роботах – для запобі-
гання стихійним лихам, промисловим 
аваріям 

Надурочні роботи можуть провадитися лише з дозволу профспіл-
кового комітету підприємства, установи, організації. Власник або 
уповноважений ним орган може застосовувати надурочні роботи 
лише у таких виняткових випадках: 

 при проведенні робіт, необхідних для оборони країни, а та-
кож відвернення громадського або стихійного лиха, виробничої 
аварії і негайного усунення їх наслідків; 

 при проведенні громадськонеобхідних робіт по водопоста-
чанню, газопостачанню, опаленню, освітленню, каналізації, транс-
порту, зв'язку – для усунення випадкових або несподіваних обста-
вин, які порушують правильне їх функціонування; 
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 при необхідності закінчити почату роботу, яка внаслідок не-
передбачених обставин чи випадкової затримки з технічних умов 
виробництва не могла бути закінчена в нормальний робочий час, 
коли припинення її може призвести до псування або загибелі дер-
жавного чи громадського майна, а також у разі необхідності невід-
кладного ремонту машин, верстатів або іншого устаткування, коли 
несправність їх викликає зупинення робіт для значної кількості 
трудящих; 

 при необхідності виконання вантажно-розвантажувальних 
робіт з метою недопущення або усунення простою рухомого скла-
ду чи скупчення вантажів у пунктах відправлення і призначення; 

 для продовження роботи при невиході працівника, який за-
ступає, коли робота не допускає перерви; в цих випадках власник 
або уповноважений ним орган зобов'язаний вжити заходів до 
заміни змінника ін. працівником. 

До надурочних робіт забороняється залучати: 
 вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до 3трьох років; 
 осіб, молодших 18 років; 
 працівників, які навчаються в загальноосвітніх школах і про-

фесійно-технічних училищах без відриву від виробництва, в 
дні занять. 

 Ін. категорії працівників, передбачені законодавством. 
До надурочних робіт лише за їх згодою можуть залучатись 
- жінки, які мають дітей віком від трьох до 14 років або дити-

ну-інваліда. 
- інваліди (за умови, що це не суперечить медичним рекомен-

даціям). 
Надурочні роботи не повинні перевищувати для кожного пра-

цівника 4 годин протягом 2-х днів підряд і 120 годин на рік. Влас-
ник або уповноважений ним орган повинен вести облік надуроч-
них робіт кожного працівника. 

При роботі у нічний час встановлена тривалість роботи (зміни) 
скорочується на одну годину. Це правило не поширюється на 
працівників, для яких уже передбачено скорочення робочого часу. 
Робота інвалідів у нічний час допускається лише за їх згодою і за 
умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям. 
Заборонено залучати до роботи у нічний час та до надурочних 
робіт неповнолітніх. 

ОПЛАТА ПРАЦІ 
Оплата праці – будь-який заробіток, як правило, у грошовому 
виразі, який за трудовим договором власник або уповноважений 
ним орган виплачує працівникові за виконану роботу або надані 
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послуги.  
Заробітна плата – це винагорода, обчислена, як правило, у гро-
шовому виразі, яку власник або уповноважений ним орган випла-
чує працівникові за виконану ним роботу. 
Розмір заробітної плати залежить  

 від складності та умов виконуваної роботи,  
 професійно-ділових якостей працівника,  
 результатів його праці та господарської діяльності під-

приємства,установи, організації  
і максимальним розміром не обмежується. 

Оплата праці складається з 
основної додаткової 
залежить від результатів 
праці працівника й визна-
чається тарифними став-
ками, підрядними розцін-
ками, посадовими оклада-
ми, а також надбавками і 
доплатами у розмірах, не 
вище встановлених чин-
ним законодавством. 

залежить від результатів госпо-
дарської діяльності підприємст-
ва і встановлюється у вигляді 
премій, винагород, інших заохо-
чувальних і компенсаційних 
виплат, а також надбавок і до-
плат, які не передбачені законо-
давством, або понад розміри, 
встановлені чинним законодав-
ством. 

Мінімальна заробітна плата – це законодавчо встановлений 
розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче 
якого не може провадитися оплата за виконану працівником міся-
чну, а також погодинну норму праці (обсяг робіт). Розмір мініма-
льної заробітної плати не може бути нижчим від розміру прожит-
кового мінімуму для працездатних осіб. 

До мінімальної заробітної плати не включаються доплати, над-
бавки, заохочувальні та компенсаційні виплати. 

Тарифна система оплати праці – це сукупність взаємопов'яза-
них елементів:  

- тарифної сітки; 
- тарифних ставок; 
- схеми посадових окладів 
- схем тарифно-кваліфікаційних характеристик. 

Тарифна система оплати праці використовується для розподілу  
 робіт залежно від їх складності,  
 працівників залежно від їх кваліфікації та за розрядами тари-
фної сітки. 

Оплата праці здійснюється 
відрядна оплата 
праці 

погодинна оплата праці ін. системи 
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– оплата праці 
працівників прово-
диться за нормами і 
розцінками, вста-
новленими, вихо-
дячи з розряду 
виконуваних робіт. 

– оплата праці праців-
ників проводиться за 
годинними (денними) 
тарифними ставками із 
застосуванням нормо-
ваних завдань або за 
місячним окладом. 

н., за резуль-
татами інди-
відуальних і 
колективних 
робіт 

Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні 
сітки, ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та 
розміри надбавок, доплат, премій, винагород та ін. заохочуваль-
них, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються підп-
риємствами, установами, організаціями самостійно у колектив-
ному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених зако-
нодавством, генеральною та галузевими (регіональними) угодами. 

Оплата праці працівників здійснюється в першочерговому по-
рядку. Всі ін. платежі здійснюються власником або уповноваже-
ним ним органом після виконання зобов'язань щодо оплати праці. 

Час простою не з вини працівника оплачується з розрахунку 
не нижче від двох третин тарифної ставки встановленого пра-

цівникові розряду (окладу). Час простою з вини працівника не 

оплачується. 
Заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі 

дні у строки, встановлені колективним договором або норматив-
ним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первин-
ної профспілкової організації чи ін. уповноваженим на представ-
ництво трудовим колективом органом, але не рідше 2 разів на 
місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних 
днів, та не пізніше 7 днів після закінчення періоду, за який здійс-
нюється виплата. 

У разі коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, 
святковим або неробочим днем, заробітна плата виплачується 
напередодні. 

Заробітна плата працівникам за весь час щорічної відпустки ви-
плачується не пізніше ніж за 3 дні до початку відпустки. 

ПОНЯТТЯ І ВИДИ ЧАСУ ВІДПОЧИНКУ 
Час відпочинку – це встановлений законом час, на протязі якого 
працівник вільний від виконання своїх трудових обов'язків і який 
він може використати на свій розсуд. 
Законодавство передбачає основні види часу відпочинку: 
 Перерви протягом робочого дня – перерви для відпочинку і 
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харчування; тривалість перерви: мінімальна – не менше 30 хв., 
максимальна – не більше 2 год.; перерва не включається в робочий 
час і не оплачується. Працівники використовують час перерви на 
свій розсуд. На цей час вони можуть відлучатися з місця роботи. 
 Щоденний відпочинок – перерва у роботі між її закінчен-
ням і початком на наступний день (зміни). 
 Щотижневий відпочинок – вихідні дні: при 5-денному робо-
чому тижні надається 2 вихідні дні, при 6-денному – 1; тривалість 
щотижневого безперервного відпочинку, тобто з моменту закін-
чення роботи в передвихідний день і до початку роботи на наступ-
ний робочий день, повинна бути не менш як 42 год. 

Загальним вихідним днем є неділя. Другий вихідний день при 5-
денному робочому тижні, якщо він не визначений законодавством, 
визначається графіком роботи підприємства, установи, організації, 
і, як правило, має надаватися підряд з загальним вихідним днем. У 
випадку, коли святковий або неробочий день збігається з вихідним 
днем, вихідний переноситься на наступний після святкового або 
неробочого. 

Робота у вихідні дні забороняється. Залучення окремих працівни-
ків до роботи у вихідні дні допускається з дозволу профспілкового 
комітету підприємства, установі, організації і лише у виняткових 
випадках: 
 для відвернення або ліквідації наслідків стихійного лиха, 
епідемій, епізоотій, виробничої аварії і негайного усунення їх нас-
лідків; 
 для відвернення нещасних випадків, які ставлять або можуть 
поставити під загрозу життя чи нормальні життєві умови людей, 
загибелі або псування майна;  
 для виконання невідкладних, наперед непередбачених робіт, 
від негайного виконання яких залежить у дальшому нормальна 
робота підприємства, установи, організації в цілому або їх окре-
мих підрозділів; 
 для виконання невідкладних вантажно-розвантажувальних 
робіт з метою запобігання або усунення простою рухомого складу 
чи скупчення вантажів у пунктах відправлення і призначення. 

Залучення до роботи працівників у вихідні дні провадиться за 
письмовим наказом (розпорядженням) власника або уповноваже-
ного ним органу.  

Робота у вихідний день може компенсуватися за згодою сторін 
наданням ін. дня відпочинку або у грошовій формі у подвійному 
розмірі. 

 Святкові та неробочі дні. Допускаються лише роботи, 
припинення яких неможливе через виробничо-технічні 
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умови (безперервно діючі підприємства, установи, орга-
нізації), роботи, викликані необхідністю обслуговування 
населення. Робота у святкові дні оплачується у подвій-
ному розмірі. На бажання працівника, який працював у 
святковий і неробочий день, йому може бути наданий ін-
ший день відпочинку. 

Святкові і неробочі дні в Україні: 
1 січня — Новий рік 
7 січня — Різдво Христове 
8 березня — Міжнародний жіночий день 
1 і 2 травня — День міжнародної солідарності трудящих 
9 травня — День Перемоги 
28 червня — День Конституції України 
24 серпня — День незалежності України. 

Робота також не провадиться в дні релігійних свят: 
7 січня — Різдво Христове 
один день (неділя) — Пасха (Великдень) 
один день (неділя) — Трійця. 

За поданням релігійних громад ін. (неправославних) конфесій, 
зареєстрованих в Україні, керівництво підприємств, установ, орга-
нізацій надає особам, які сповідують відповідні релігії, до 3 днів 
відпочинку протягом року для святкування їх великих свят з відп-
рацюванням за ці дні. 
 Відпустки призначаються для відновлення працездатності, 
зміцнення здоров’я, а також для виховання дітей, задоволення 
власних життєво важливих потреб та інтересів, всебічного розвит-
ку особи. Види відпусток (Закон «Про відпустки» (15.11.1996 р.): 
І. Щорічні відпустки надаються всіх працівниками із збереженням 
місця роботи (посади) і середнього заробітку: 

1) основні (тривалістю не менше 24 календарні дні). Для деяких 
категорій працівників законодавство встановлює подовжену від-
пустку. Н., — для неповнолітніх – 31 календарний день, 

— інвалідам І і ІІ груп – 30 календарних днів, а інвалі-
дам ІІІ групи – 26 календарних днів, 

— керівним, педагогічним, науково-педагогічним та 
науковим працівникам – до 56 календарних днів. 

Сезонним та тимчасовим працівникам щорічна відпустка надаєть-
ся пропорційно до відпрацьованого ними часу. 
2) додаткові надаються 

 працівникам, зайнятим на роботах зі шкідливими і важкими 
умовами праці (до 35 календарних днів); 
 за особливий характер праці; 
 в ін. випадках, передбачених законодавством. 
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Конкретна тривалість додаткової відпустки за особливий характер 
праці встановлюється колективним чи трудовим договором зале-
жно від часу зайнятості працівника в цих умовах. 
3) Додаткові відпустки у зв’язку з навчанням: 

 у середніх закладах освіти встановлюються на період випуск-
них іспитів тривалістю від 10 до 23 календарних днів, а на пері-
од перевідних іспитів – від 4 до 6 календарних днів без враху-
вання вихідних; 
 у профтехзакладах – 35 календарних днів протягом року. 
 у вищих закладах освіти відпустки на період настановних за-
нять, складання заліків та іспитів у надаються від 10 до 
40 календарних днів щорічно залежно від рівня акредитації вузу 
і курсу навчання працівника. На період підготовки та захисту 
дипломного проекту (роботи) відпустка надається до 4-х міся-
ців. 

Дні тимчасової непрацездатності працівника, засвідченої у встано-
вленому порядку, а також відпустки у зв'язку з вагітністю та поло-
гами до щорічних відпусток не включаються. Святкові і неробочі 
дні при визначенні тривалості щорічних відпусток не враховують-
ся. 
ІІ. Творчі відпустки надаються працівнику для закінчення дисер-
таційних робіт, написання підручників тощо. 
ІІІ. Соціальні відпустки надаються у зв’язку з вагітністю та поло-
гами, доглядом за дитиною тощо. 
ІV. Відпустки без збереження заробітної плати: 
1) обов’язкові за бажанням працівника (інваліда, ветерана праці, 
війни, для догляду за хворим, для складання вступних іспитів у 
навчальних закладах, для виховання дітей тощо); 
2) відпустки за згодою сторін (за сімейними обставинами та з ін. 
причин). 

У порядку, зазначеному у колективному договорі, власник у разі 
простою підприємства з незалежних від працівників причин може 
надавати відпустку без збереження заробітної плати або з частко-
вим її збереженням. 
Порядок надання щорічних відпусток.  

У перший рік 
роботи 

Надається повної тривалості після закін-
чення 6 місяців безперервної роботи на 
даному підприємстві, в установі, організа-
ції.  
У разі надання до закінчення 6-місячного 
терміну безперервної роботи їх тривалість 
визначається пропорційно до відпрацьо-
ваного часу, крім визначених законом 
випадків, коли ці відпустки за бажанням 
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працівника надаються повної тривалості. 
За другий і на-
ступні роки робо-
ти 

може бути надана в будь-який час відпо-
відного робочого року. 

Відпустки надаються протягом усього року. Черговість надання 
відпусток встановлюється власником або уповноваженим ним 
органом за погодженням з профспілковим комітетом підприємст-
ва, установи, організації. При складанні графіків ураховуються 
інтереси виробництва, особисті інтереси працівників та можливос-
ті їх відпочинку.  

Конкретний період надання щорічних відпусток у межах, уста-
новлених графіком, узгоджується між працівником і власником 
або уповноваженим ним органом, який зобов'язаний письмово 
повідомити працівника про дату початку відпустки не пізніш як за 
2 тижні до встановленого графіком терміну. 

Щорічна відпустка на вимогу працівника повинна бути пере-
несена на інший період у разі: 
1) порушення власником або уповноваженим ним органом терміну 
письмового повідомлення працівника про час надання відпустки ; 
2) несвоєчасної виплати власником або уповноваженим ним орга-
ном заробітної плати працівнику за час щорічної відпустки. 

Щорічна відпустка повинна бути перенесена на ін. період або 
продовжена у разі: 

1) тимчасової непрацездатності працівника, засвідченої у вста-
новленому порядку; 
2) виконання працівником державних або громадських обов'яз-
ків, якщо згідно із законодавством він підлягає звільненню на 
цей час від основної роботи із збереженням заробітної плати; 
3) настання строку відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами; 
 4) збігу щорічної відпустки з відпусткою у зв'язку з навчанням. 
Поділ щорічної відпустки на частини будь-якої тривалості допу-

скається на прохання працівника за умови, що основна безперерв-
на її частина становитиме не менше 14 календарних днів. 

Невикористана частина щорічної відпустки має бути надана 
працівнику, як правило, до кінця робочого року, але не пізніше 12 
місяців після закінчення робочого року, за який надається відпуст-
ка. 

Забороняється ненадання щорічних відпусток повної тривалості 
протягом 2 років підряд, а також ненадання їх протягом року пра-
цівникам віком до 18 років та працівникам, які мають право на 
додаткову відпустку у зв'язку з шкідливими і важкими умовами чи 
з особливим характером праці. 
До стажу роботи, що дає право на відпустку, включається: 
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 час фактичної роботи протягом робочого року, за який надається 
відпустка; 

 час, коли працівник фактично не працював, але за ним зберіга-
лось місце роботи (посада) і заробітна плата повністю або част-
ково (в т.ч. час оплаченого вимушеного прогулу, викликаного 
неправильним звільненням або переведенням на ін. роботу); 

 час, коли працівник фактично не працював, але за ним зберіга-
лося місце роботи (посади) і йому надавалося матеріальне за-
безпечення за загальнообов'язковим державним соціальним 
страхуванням, за винятком частково оплачуваної відпустки по 
догляду за дитиною до досягнення нею віку 3-х років; 

 час, коли працівник фактично не працював, але за ним зберіга-
лося місце роботи (посада) і йому не виплачувалася заробітна 
плата, за винятком відпустки без збереження заробітної плати 
для догляду за дитиною до досягнення нею 6-річного віку; 

 час навчання з відривом від виробництва тривалістю менше 
10 місяців на денних відділеннях професійно-технічних на-
вчальних закладів; 

 час навчання новим професіям (спеціальностям) осіб, звіль-
нених у зв'язку із змінами в організації виробництва та праці, 
у тому числі з ліквідацією, реорганізацією або перепрофілю-
ванням підприємства, установи, організації, скороченням чи-
сельності або штату працівників; 

 ін. періоди роботи, передбачені законодавством. 
За сімейними обставинами та з ін. поважних причин працівнику 
може надаватися відпустка без збереження заробітної плати на 
термін, обумовлений угодою між працівником та власником або 
уповноваженим ним органом, але не більше 15 календарних днів 
на рік.  

ТРУДОВА ДИСЦИПЛІНА 
Трудова дисципліна – це порядок взаємостосунків учасників 
трудової діяльності, це сукупність нормативно-правових приписів, 
які регулюють трудові обов'язки робітників і службовців, спрямо-
ваних на забезпечення належного трудового процесу, і засобів, які 
забезпечують виконання цих обов'язків. 
Трудова дисципліна забезпечується: 

— створенням необхідних організаційних та економічних умов 
для нормальної роботи; 

— свідомим ставленням працівників до праці; 
— методами переконання, виховання у разі порушення трудової 

дисципліни; 
— заохоченням за сумлінну працю. 
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Працівники зобов'язані: 
 працювати чесно і сумлінно, добросовісно виконувати взяте 

на себе коло обов'язків (робіт), що складає їхню трудову фун-
кцію в загальній праці колективу; 

 своєчасно і точно виконувати розпорядження власника або 
уповноваженого ним органу; 

 додержуватися трудової і технологічної дисципліни, забезпе-
чувати належну якість робіт, продукції, послуг; 

 додержувати вимог нормативних актів про охорону праці, 
техніку безпеки і виробничу санітарію; 

 дбайливо ставитися до майна власника, з яким укладено 
трудовий договір, та ін. 

Власник або уповноважений ним орган повинен: 
 забезпечувати трудову та виробничу дисципліну; 
 неухильно додержуватися законодавства про працю і нор-

мативних актів про охорону праці; 
 уважно ставитися до потреб і запитів працівників; 
 охороняти честь, гідність, ділову репутацію працівника. 

Працівники, які добросовісно виконують покладені на них обо-
в'язки, можуть бути заохочені керівництвом підприємства (оголо-
шують подяку, нагороджують цінним подарунком чи надають 
інші пільги і переваги, передбачені правилами внутрішнього тру-
дового розпорядку). Заохочення оголошуються наказом (розпоря-
дженням) в урочистій обстановці і заносяться до трудових книжок 
працівників відповідно до правил їх ведення. 

За порушення службових обов'язків, трудової дисципліни, правил 
внутрішнього трудового розпорядку як працівник, так і власник 
або уповноважений ним орган несе дисциплінарну відповідаль-
ність. Підставою для притягнення працівника до дисциплінарної 
відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку.  

ДИСЦИПЛІНАРНА ТА МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
Види юридичної відповідальності у трудових правовідносинах:  

дисциплі-
нарна 

– настає за вчинення працівником дисциплінар-
ного проступку (порушення службових обов'яз-
ків, трудової дисципліни, правил внутрішнього 
трудового розпорядку) чи за невиконання або 
неналежне виконання ним своїх трудових обо-
в'язків і полягає в застосуванні до порушників 
дисциплінарних стягнень; 

матеріаль-
на 

– настає за майнові збитки, заподіяні підприємс-
тву, установі, організації внаслідок порушення 
покладених на працівника трудових обов'язків і 
полягає у покритті шкоди відповідною сумою 
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грошей або рівноцінним майном; 
– настає за шкоду, заподіяну працівнику каліцт-
вом або ін. ушкодженням здоров’я, зв’язаним із 
виконанням трудових обов’язків. 

При покладенні матеріальної відповідальності права і законні 
інтереси працівників гарантуються шляхом встановлення відпові-
дальності тільки за пряму дійсну шкоду, лише в межах і порядку, 
передбачених законодавством, і за умови, коли така шкода заподі-
яна підприємству, установі, організації винними протиправними 
діями (бездіяльністю) працівника. Законодавство України про 
працю встановлює такі види матеріальної відповідальності:  

о
б
м

еж
ен

а
 

працівники – за зіпсуття або знищення 
через недбалість 
 матеріалів, напівфабрикатів, виробів 

(продукції), в т.ч. при їх виготовленні;  
 інструментів, вимірювальних приладів, 

спеціального одягу та ін. предметів, ви-
даних підприємством, установою, органі-
зацією працівникові в користування. 

у розмірі 
заподіяної з їх 
вини шкоди, 
але не більше 
свого серед-
нього місяч-
ного заробіт-
ку.  
 

керівники підприємств, установ, організа-
цій та їх заступники, а також керівники 
структурних підрозділів на підприємст-
вах, в установах, організаціях та їх засту-
пники -  
 якщо шкоду підприємству, установі, 
організації заподіяно зайвими грошовими 
виплатами, неправильною постановкою 
обліку і зберігання матеріальних, грошо-
вих чи культурних цінностей, невжиттям 
необхідних заходів до запобігання просто-
ям, випускові недоброякісної продукції, 
розкраданню, знищенню і зіпсуттю мате-
ріальних, грошових чи культурних цінно-
стей. 

у розмірі 
заподіяної з їх 
вини шкоди, 
але не більше 
свого серед-
нього місяч-
ного заробіт-
ку, 
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п
о
в
н

а 

настає у випадках: 
1) між працівником і підприємством, укла-
дено письмовий договір про взяття на себе 
працівником повної матеріальної відпові-
дальності за незабезпечення цілості майна 
та ін. цінностей, переданих йому для збері-
гання або для ін. цілей; 
2) майно та ін. цінності були одержані 
працівником під звіт за разовою довіреніс-
тю або за ін. разовими документами; 
3) шкоди завдано діями працівника, які 
мають ознаки діянь, переслідуваних у 
кримінальному порядку; 
4) шкоди завдано працівником, який був у 
нетверезому стані; 
5) шкоди завдано недостачею, умисним 
знищенням або умисним зіпсуттям матері-
алів, напівфабрикатів, виробів (продукції), 
в т.ч. і при їх виготовленні, а також ін-
струментів, вимірювальних приладів, спе-
ціального одягу та ін. предметів, виданих 
підприємством, установою, організацією 
працівникові в користування; 
6) відповідно до законодавства на праців-
ника покладено повну матеріальну відпо-
відальність за шкоду, заподіяну підприємс-
тву, установі, організації при виконанні 
трудових обов'язків; 
7) шкоди завдано не при виконанні трудо-
вих обов'язків; 
8) службова особа, винна в незаконному 
звільненні або переведенні працівника на 
ін. роботу; 
9) керівник підприємства, установи, орга-
нізації всіх форм власності, винний у не-
своєчасній виплаті заробітної плати понад 
1 місяць, що призвело до виплати компен-
сацій за порушення строків її виплати, і за 
умови, що Державний бюджет України та 
місцеві бюджети, юридичні особи держав-
ної форми власності не мають заборгова-
ності перед цим підприємством. 

у повному 
розмірі шко-
ди, заподіяної 
з їх вини  
підприємству, 
установі, 
організації 

підвищена, або передбачена за шкоду, заподіяну підприємству, 
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кратна установі чи організації розкраданням, умисним 
зіпсуттям, недостачею або витратою окремих 
видів майна та ін. цінностей, а також коли фак-
тичний розмір шкоди перевищує її номінальний 
розмір тощо. 

Письмові договори про повну матеріальну відповідальність 
може бути укладено підприємством, установою, організацією з 
працівниками (що досягли 18-річного віку), які займають посади 
або виконують роботи, безпосередньо зв'язані із зберіганням, 
обробкою, продажем (відпуском), перевезенням або застосуван-
ням у процесі виробництва переданих їм цінностей. 

Матеріальна відповідальність може бути покладена на праців-
ника незалежно від притягнення його до дисциплінарної, адмініс-
тративної чи кримінальної відповідальності. 

При спільному виконанні працівниками окремих видів робіт, 
зв'язаних із зберіганням, обробкою, продажем (відпуском), переве-
зенням або застосуванням у процесі виробництва переданих їм 
цінностей, коли неможливо розмежувати матеріальну відповіда-
льність кожного працівника і укласти з ним договір про повну 
матеріальну відповідальність, може запроваджуватися колективна 
(бригадна) матеріальна відповідальність. 

Підприємство несе відповідальність перед працівником за шко-
ду, заподіяну каліцтвом або ін. ушкодженням здоров’я, зв’язаним 
із виконанням трудових обов’язків (травми, професійні захворю-
вання, які сталися під час виконання трудових обов’язків). Відш-
кодування шкоди, заподіяної працівнику ушкодженням здоров’я, 
складається з: 

1) виплати втраченого заробітку або відповідної його частини 
залежно від ступеня втрати потерпілим професійної працез-
датності; 

2) виплати в установлених випадках одноразової допомоги; 
3) компенсації витрат на медичну й соціальну допомогу; 
4) компенсації за моральну шкоду. 

За порушення трудової дисципліни до працівника може бути за-
стосовано тільки один з таких заходів стягнення: 

1) догана; 
2) звільнення; 
3) ін. дисциплінарні стягнення для окремих категорій працівни-
ків. передбачені законодавством, статутами і положеннями про 
дисципліну  
Догана Звільнення 
– офіційно виражена негативна оцінка став-
лення до роботи, результатів праці окремих 

– припинення 
дії трудового 
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осіб.  договору. 
Тягне за собою негативні наслідки для пра-
цівника особистого характеру 

↓ ↓  
 моральні: 
втрата довіри з 
боку адміністрації, 
трудового прести-
жу, авторитету. 

 матеріальні: 
позбавлення премії 
або її зниження, від-
мову в наданні одно-
разової матеріальної 
допомоги, зняття 
надбавки по оплаті 
праці тощо. 

 

Прогул – не вихід на роботу без поважних причин протягом ро-
бочого дня, у тому числі відсутність на роботі більше 3-х годин 
протягом робочого дня без поважних причин. 
Неповажними причинами визнаються: 
— невихід на роботу у зв'язку з перебуванням у медвитверезнику; 
— самовільне використання без погодження з власником або упо-

вноваженим ним органом днів відгулів; 
— самовільне використання чергової відпустки; 
— залишення роботи до закінчення строку трудового договору чи 

строку, який працівник зобов'язаний пропрацювати за призна-
ченням після закінчення вищого чи середнього спеціального уч-
бового закладу. 
Невихід працівника на роботу в зв'язку з незаконним переведен-

ням не можна вважати прогулом без поважних причин. 
Відповідно до Кодексу законів про працю вчинення працівни-

ком прогулу є однією з підстав для розірвання трудового договору 
з ініціативи власника або уповноваженого ним органу. 

Звільнення за цією підставою допускається при одноразовому 
вчиненні прогулу. В той же час розірвання трудового договору – 
крайній захід.  

Поряд з дисциплінарними і громадськими заходами можуть за-
стосовуватись й ін. заходи матеріального впливу, зокрема, позбав-
лення повністю або частково: премій; одноразової винагороди, яка 
виплачується по підсумках роботи за рік; додаткової відпустки у 
відповідному році, яка надається за безперервний стаж роботи. 

Дисциплінарну відповідальність за статутами про дисципліну 
несуть  

- працівники залізничного, - цивільної авіації, 
- морського та річкового 

транспорту, 
- органів внутрішніх справ, 

- річкового транспорту, прокуратури, 
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- ряду ін. галузей промисловості, органів і організацій. 
Статутами про дисципліну передбачено значно ширшу кількість 

видів дисциплінарних стягнень, що дозволяє більш диференційо-
вано підходити до оцінки і покарання працівника за порушення 
трудової дисципліни. 

Порядок накладання і зняття дисциплінарних стягнень. 
Застосовуються органом, якому надано право прийняття на ро-

боту (обрання, затвердження, призначення на посаду) даного пра-
цівника. Застосовуються безпосередньо за виявленням проступку, 
але не пізніше 1 місяця з дня його виявлення, не рахуючи часу 
звільнення працівника від роботи у зв'язку з тимчасовою непраце-
здатністю або перебуванням його у відпустці. Дисциплінарне 
стягнення не може бути накладене пізніше 6-ти місяців з дня 
вчинення проступку. 

До застосування дисциплінарного стягнення власник або упов-
новажений ним орган повинен зажадати від порушника трудової 
дисципліни письмового пояснення (у разі відмови правопорушника 
дати такі пояснення складається про це акт за підписом трьох 
працівників підприємства). При обранні виду стягнення керівник 
повинен врахувати: 

 ступінь тяжкості вчиненого проступку; 
 заподіяну ним шкоду; 
 обставини, за яких вчинено проступок; 
 попередню роботу працівника. 

За кожне порушення трудової дисципліни може бути застосовано 
лише одне дисциплінарне стягнення. 

Стягнення до трудової книжки не заносяться. Стягнення оголо-
шується в наказі (розпорядженні) і повідомляється працівникові 
під розписку. 

Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохо-
чення до працівника не застосовуються. 

Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стяг-
нення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стяг-
ненню, то він вважається таким, що немає дисциплінарного стяг-
нення, тобто дисциплінарне стягнення має юридичну силу (дію) 
протягом 1 року. 

Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дис-
ципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, то стяг-
нення може бути зняте до закінчення року з ініціативи власника 
або уповноваженого ним органу за клопотанням трудового колек-
тиву. 

Дисциплінарне стягнення може бути оскаржене в загальному 
порядку розгляду трудових спорів. Керівник має право замість 
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застосування дисциплінарного стягнення передати питання про 
порушення трудової дисципліни на розгляд трудового колективу 
або його органу. 

ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТРУДОВИХ СПО-
РІВ 
Трудовий спір – це розбіжність між адміністрацією підприємства, 
установи, організації і працівником з питань застосування діючих 
нормативно-правових актів про працю (н., спори про оплату праці, 
надання відпустки, переведення на іншу роботу). 
Індивідуальні трудові спори розглядаються: 
 комісією з трудових спорів; 
 районними, районними у місті, міськими чи міськрайонними 
судами. 

Для розв'язання трудових спорів на кожному підприємстві, де є 
не менше як 15 працюючих, обираються спеціальні комісії по 
розгляду трудових спорів (далі КТС). Вони обираються на загаль-
них зборах трудового колективу, причому самі збори визначають 
чисельність, склад і строк повноважень комісії. 
Порядок розгляду трудового спору. 
1. Працівник може звернутися до комісії по трудових спорах у 3-

місячний термін з дня, коли він дізнався або повинен був дізна-
тися про порушення свого права, а у спорах про виплату  
належної йому заробітної плати – без обмеження будь-яким 
строком Заінтересований у вирішенні трудового спору праців-
ник подає до КТС заяву. Заява працівника, що надійшла до ко-
місії, підлягає обов'язковій реєстрації. 

2. Комісія по трудових спорах зобов'язана розглянути трудовий 
спір у 10-денний строк з дня подачі заяви. Спори повинні розг-
лядатися у присутності працівника, який подав заяву, представ-
ників власника або уповноваженого ним органу. На засіданні 
комісії ведеться протокол, який підписується головою або його 
заступником і секретарем. 

3. Рішення комісії по трудових спорах підлягає виконанню влас-
ником або уповноваженим ним органом у 3-денний строк після 
закінчення 10 днів, передбачених на їх оскарження. 

4. Якщо КТС задовільняє вимогу працівника, то керівник підпри-
ємства зобов'язаний виконати рішення КТС. У разі невиконання 
рішення КТС, комісія видає працівникові спеціальне посвідчен-
ня, що має силу виконавчого листа. Цей лист пред'являється до 
районного (міського) суду, і тоді рішення КТС виконується 
примусово. 

5. У разі незгоди з рішенням комісії по трудових спорах працівник 
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або власник чи уповноважений ним орган можуть оскаржити її 
рішення до суду в 10-денний строк з дня вручення їм виписки з 
протоколу засідання комісії. 

6. Працівник може звернутися з заявою про вирішення трудового 
спору безпосередньо до районного (міського) суду в 3-місячний 
термін з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про 
порушення свого права, а у справах про звільнення – в місячний 
строк з дня вручення копії наказу про звільнення або з дня ви-
дачі трудової книжки. 

У судах розглядаються трудові спори:  
1) працівника чи власника або уповноваженого ним органу, 
коли вони не згодні з рішенням комісії по трудових спорах пі-
дприємства, установи, організації (підрозділу); 
2) прокурора, якщо він вважає, що рішення комісії по трудо-
вих спорах суперечить чинному законодавству. 

Безпосередньо в судах розглядаються трудові спори 
 працівників підприємств, установ, організацій, де комісії  
по трудових спорах не обираються;  
 про поновлення на роботі; 
 керівних працівників, службових осіб та ін. з питань звільнен-
ня, зміни дати і формулювання причини звільнення, переведення 
на іншу роботу, оплати за час вимушеного прогулу і накладання 
дисциплінарних стягнень; 
 працівників у питанні застосування законодавства про працю, 
яке відповідно до чинного законодавства попередньо було вирі-
шено власником або уповноваженим ним органом і виборним 
органом первинної профспілкової організації (профспілковим 
представником) підприємства, установи, організації (підрозділу) в 
межах наданих їм прав; 
 власників (уповноважених ним органів) про відшкодування 
матеріальної шкоди, заподіяної підприємству, установі, організа-
ції; 
 про відмову в укладенні трудового договору: 

 працівників, запрошених на роботу в порядку переведення з 
ін. підприємства, установи, організації; 
 молодих спеціалістів, які закінчили вищий навчальний за-
клад і в установленому порядку направлені на роботу на дане 
підприємство, в установу, організацію; 
 вагітних жінок, жінок, які мають дітей віком до 3 років або 
дитину-інваліда, а одиноких матерів – при наявності дитини 
віком до 14 років; 
 виборних працівників після закінчення строку повноважень; 
 працівників, яким надано право поворотного прийняття на 
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роботу; 
 ін. осіб, з якими власник або уповноважений ним орган відпо-
відно до чинного законодавства зобов'язаний укласти трудовий 
договір. 

ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
З 01.01.2004 р. набрав чинності Закон України «Про загальнообо-
в'язкове державне пенсійне страхування». 

Структура системи пенсійного забезпечення в Україні 
Перший рівень Другий рівень Третій рівень 

   
система загаль-
нообов'язкового 
державного 
пенсійного 
страхування 
(солідарна 
система) 

накопичувальна система 
загальнообов'язкового 
державного пенсійного 
страхування (накопичу-
вальна система пенсій-
ного страхування) 

система недержа-
вного пенсійного 
забезпечення 

базується на засадах 
солідарності і 
субсидування та 
здійснення 
виплати пенсій і 
надання соціа-
льних послуг за 
рахунок коштів 
Пенсійного 
фонду 

накопичення коштів 
застрахованих осіб у 
Накопичувальному 
фонді та здійснення 
фінансування витрат на 
оплату договорів страху-
вання довічних пенсій і 
одноразових виплат  

добровільної 
участі громадян, 
роботодавців та їх 
об'єднань у фор-
муванні пенсійних 
накопичень з 
метою отримання 
громадянами 
пенсійних виплат 

система загальнообов'язкового державного 
пенсійного страхування 
 система накопичувального пенсійного забезпе-

чення 
Громадяни України можуть бути учасниками та отримувати пен-
сійні виплати одночасно з різних рівнів системи пенсійного забез-
печення в Україні. 

Законодавство про пенсійне забезпечення в Україні: 
 базується на Конституції України, 
 складається з Основ законодавства України про загальнообов'я-

зкове державне соціальне страхування, Законів про загальноо-
бов'язкове державне пенсійне страхування, Закону про недер-
жавне пенсійне забезпечення та ін. 
Виключно законами про пенсійне забезпечення визначаються: 

 види пенсійного забезпечення; 
 умови участі в пенсійній системі чи її рівнях; 
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 пенсійний вік для чоловіків та жінок, при досягненні якого осо-
ба має право на отримання пенсійних виплат; 

 джерела формування коштів, що спрямовуються на пенсійне 
забезпечення; 

 умови, норми та порядок пенсійного забезпечення; 
 організація та порядок здійснення управління в системі пенсій-

ного забезпечення. 
Пенсії, ін. види соціальних виплат та допомоги, що є основним 
джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя, не ниж-
чий від прожиткового мінімуму, встановленого законом. 

Види пенсійних виплат і соціальних послуг 
за рахунок коштів Пенсійно-
го фонду в солідарній системі 

за рахунок коштів Накопичуваль-
ного фонду, що обліковуються на 
накопичувальних пенсійних 
рахунках 

1) пенсія за віком; 
2) пенсія по інвалідності 
внаслідок загального захво-
рювання (у тому числі каліц-
тва, не пов'язаного з роботою, 
інвалідності з дитинства); 
3) пенсія у зв'язку з втратою 
годувальника. 

1) довічна пенсія з установленим 
періодом; 
2) довічна обумовлена пенсія; 
3) довічна пенсія подружжя; 
4) одноразова виплата. 
 

До соціальних послуг належить допомога на поховання пенсіонера. 
Особі, яка має одночасно право на різні види пенсії (за віком, по 
інвалідності, у зв'язку з втратою годувальника), призначається 
один із цих видів пенсії за її вибором. 
Особі, яка має право на довічну пенсію, призначається один з 
видів довічної пенсії за її вибором. 

Пенсії за віком у солідарній системі 
Умови призначення пенсії за віком 
Особи мають право на призначення пенсії за віком після досяг-
нення чоловіками 60 років, жінками — 55 років та наявності стра-
хового стажу не менше 5 років. 
Страховий стаж — період (строк), протягом якого особа підлягає 
загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню та за 
який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж 
мінімальний страховий внесок. 
Страховий стаж обчислюється в місяцях. 
Мінімальний розмір пенсії за віком за наявності у чоловіків 25, а у 
жінок — 20 років страхового стажу встановлюється в розмірі у 
розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездат-
ність.  
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За кожний повний рік страхового стажу понад 25 років чолові-
кам і 20 років жінкам пенсія за віком збільшується на 1 % від роз-
міру пенсії, але не більше ніж на 1 відсоток мінімального розміру 
пенсії за віком. 

 За наявності страхового стажу меншої тривалості, ніж передба-
чено, пенсія за віком встановлюється в розмірі, пропорційному 
наявному страховому стажу, виходячи з мінімального розміру 
пенсії за віком. 
Пенсії по інвалідності в солідарній системі 
Умови призначення пенсії по інвалідності 

Особи, визнані інвалідами, мають право на пенсію по інвалідно-
сті за наявності такого страхового стажу на час настання інвалід-
ності або на день звернення за пенсією: 

 до досягнення особою 23 років включно — 2 роки; 
 від 24 років до досягнення 26 років включно — 3 роки; 
 від 27 років до досягнення 31 року включно — 4 роки; 
 для осіб 32 років і старших — 5 років. 

Якщо інвалідність настала в період проходження строкової війсь-
кової служби, то пенсія по інвалідності призначається незалежно 
від наявності страхового стажу. 
Розмір пенсії по інвалідності: 
 інвалідам I групи — 100 відсотків пенсії за віком; 
 інвалідам II групи — 90 відсотків пенсії за віком; 
 інвалідам III групи — 50 відсотків пенсії за віком. 

Пенсія по інвалідності призначається на весь строк встановлення 
інвалідності. Інвалідам — чоловікам старше 60 років і жінкам 
старше 55 років пенсії по інвалідності призначаються довічно. 

Пенсія у зв'язку з втратою годувальника в солідарній системі 
Пенсія у зв'язку з втратою годувальника призначається непраце-

здатним членам сім'ї померлого годувальника, які були на його 
утриманні, за наявності в годувальника на день смерті страхово-
го стажу, який був би необхідний йому для призначення пенсії 
по інвалідності. При цьому дітям пенсія у зв'язку з втратою го-
дувальника призначається незалежно від того, чи були вони на 
утриманні годувальника. 

Батьки і чоловік (дружина) померлого, які не були на його утри-
манні, мають право на пенсію у зв'язку з втратою годувальника, 
якщо втратили джерело засобів до існування. 

Непрацездатними членами сім'ї вважаються: 
1) чоловік (дружина), батько, мати, якщо вони є інвалідами або 

досягли пенсійного віку; 
2) діти (у тому числі діти, які народилися до спливу 10 місяців з 

дня смерті годувальника) померлого годувальника, які не досяг-
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ли 18 років або старші цього віку, якщо вони стали інвалідами 
до досягнення 18 років. Діти, які навчаються за денною формою 
навчання у загальноосвітніх навчальних закладах системи зага-
льної середньої освіти, а також професійно-технічних, вищих 
навчальних закладах, – до закінчення такими дітьми навчальних 
закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років, та діти-
сироти – до досягнення ними 23 років незалежно від того, на-
вчаються вони чи ні; 

3) чоловік (дружина), а в разі їх відсутності — один з батьків або 
брат чи сестра, дідусь чи бабуся померлого годувальника неза-
лежно від віку і працездатності, якщо він (вона) не працюють і 
зайняті доглядом за дитиною (дітьми) померлого годувальника 
до досягнення нею (ними) 8 років. 

Розмір пенсії у зв'язку з втратою годувальника: на одного непра-
цездатного члена сім'ї — 50 відсотків пенсії за віком померлого 
годувальника; на двох та більше непрацездатних членів сім'ї — 
100 відсотків пенсії за віком померлого годувальника, що розподі-
ляється між ними рівними частками. 
Пенсія призначається з дня звернення за пенсією, крім таких випа-
дків, коли пенсія призначається з більш раннього строку: 

пенсія за 
віком 

п
р
и

зн
ач

ає
ть

ся
 з

 д
н

я 

що настає за днем досягнення пенсійного 
віку, якщо звернення за пенсією відбулося 
не пізніше 3 місяців з дня досягнення 
особою пенсійного віку; 

пенсія по 
інвалідності 

встановлення інвалідності, якщо звернен-
ня за пенсією відбулося не пізніше 
3 місяців з дня встановлення інвалідності; 

пенсія у зв'я-
зку з втра-
тою годува-
льника 

що настає за днем смерті годувальника, 
якщо звернення про призначення такого 
виду пенсії надійшло протягом 12 місяців 
з дня смерті годувальника 

Пенсія призначається довічно або на період, протягом якого пе-
нсіонер має право на виплату пенсії. Переведення з одного виду 
пенсії на ін. провадиться з дня подання заяви з усіма необхідними 
документами. 

Документи про призначення (перерахунок) пенсії розглядає те-
риторіальний орган Пенсійного фонду та не пізніше 10 днів з дня 
їх надходження приймає рішення про призначення (перерахунок) 
або про відмову в призначенні (перерахунку) пенсії. 
Пенсія виплачується щомісяця у строк не пізніше 25 числа місяця, 
за який виплачується пенсія, виключно в грошовій формі за зазна-
ченим у заяві місцем фактичного проживання пенсіонера в межах 
України або перераховується на визначений цією особою банків-
ський рахунок. Пенсії виплачуються без урахування одержуваної 
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заробітної плати (доходу) або пенсійних виплат з накопичувальної 
системи пенсійного страхування чи пенсійних виплат із системи 
недержавного пенсійного забезпечення. 
Виплата пенсії за рішенням територіальних органів Пенсійного 
фонду або за рішенням суду припиняється: 
1) якщо пенсія призначена на підставі документів, що містять 

недостовірні відомості; 
2) у разі смерті пенсіонера; 
3) у разі неотримання призначеної пенсії протягом 6 місяців під-

ряд; 
5) в ін. випадках, передбачених законом. 

Пенсійні виплати за рахунок коштів Накопичувального фонду 
Види пенсійних виплат з коштів Накопичувального фонду застра-
хованій особі в разі досягнення пенсійного віку: 
 довічна пенсія або одноразова виплата за рахунок коштів Нако-

пичувального фонду, облікованих на її накопичувальному пен-
сійному рахунку. 

Застрахована особа — фізична особа, яка підлягає загальнообо-
в'язковому державному пенсійному страхуванню і сплачує (спла-
чувала) та/або за яку сплачуються чи сплачувалися у встановлено-
му законом порядку страхові внески на загальнообов'язкове дер-
жавне пенсійне страхування; 

Види довічних пенсій 
 Довічна пенсія з установленим періодом — щомісячна виплата, 

яка здійснюється протягом життя пенсіонера, але не менше ніж 
протягом десяти років з дня її призначення. 

 Довічна обумовлена пенсія — щомісячна виплата, яка здійсню-
ється протягом життя пенсіонера. 

 Довічна пенсія подружжя — щомісячна виплата, яка здійсню-
ється протягом життя пенсіонера, а після його смерті — його 
чоловіку (дружині), який (яка) досягли пенсійного віку протя-
гом їх життя. 

Застрахована особа має право вільного вибору одного з видів 
довічних пенсій. 
 
 
 


